
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 16469-2015 z dnia 2015-02-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Namysłów

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2015-2017.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje poszczególne prace zawarte w załączniku do formularza oferty o nazwie:

Cennik - Bieżące...

Termin składania ofert: 2015-02-23

Numer ogłoszenia: 18817 - 2015; data zamieszczenia:  12.02.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  16469 - 2015 data 06.02.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów, woj. opolskie,

tel. (077) 410 36 95, fax. 077 4103922.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.2).

W ogłoszeniu jest:  Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli złoży oświadczenie,

że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia..

W ogłoszeniu powinno by ć: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli (1)

oświadczy, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz (2) przedstawi

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów

dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz

wskazujacych, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidowo ukończone.

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4).

W ogłoszeniu jest:  23.02.2015 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Pl. Wolności

12A, 46-100 Namysłów, Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu, pok. nr 210..

W ogłoszeniu powinno by ć: 27.02.2015 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Pl.

Wolności 12A, 46-100 Namysłów, Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu, pok. nr 210.

II.2) Tekst, który nale ży doda ć:

Miejsce, w którym nale ży doda ć tekst:  III.4.1).

Tekst, który nale ży doda ć w ogłoszeniu:  Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu

lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
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okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i

miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty

te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujacych, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończone..
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